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Sytuacja
nadzwyczajna     Szanowni Państwo,

 
       Na stronie LifeScience Kraków lifescience.pl/covid-19/ uruchomiliśmy
serwis informacyjny dotyczący COVID-19, służący wspieraniu współpracy w
przeciwdziałaniu skutkom epidemii, a także edukacji w oparciu o sprawdzone i
wiarygodne  źródła  Obecnie serwis pomaga organizować pomoc dla szpitali
w Krakowie (akcja Corona Ninjas).
         Od soboty zostaje uruchomiona GIEŁDA, która pozwoli kontaktować się
pomiędzy potencjalnymi oferentami, kooperantami i potrzebującymi.  Trwają
prace nad tym narzędziem, które jest konfigurowane na systemie Podio
wykorzystywanym przez klastry do operacji i projektów.
 
           Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do rejestrowania
się w bazie danych.
Firmy będą mogły rejestrować się w bazie od soboty i od soboty też będzie
działać formatka oferty i potrzeb, czyli ruszy właściwa giełda. Jeszcze nie
rozpracowaliśmy mechanizmu łączenia, sprawdzimy najpierw, jakie jest
zainteresowanie i jakie są oferty – dlatego ważne, aby firmy chciały zacząć.
W pierwszym etapie będziemy po porostu rozsyłać na koniec dnia arkusz xls z
ofertami. W drugim postaramy się cały proces zautomatyzować.
      Zapraszam do współpracy – potrzebujemy waszego wsparcia w urucho-
mieniu tego projektu, jak zrobić to z korzyścią dla przedsiębiorstw.
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mailowo: fundacja@lifescience.pl

         Dziękując w imieniu Klastra COP Prezesowi ZPKP, Panu Krzysztofowi
Krystowskiemu za zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania Klastrów
Polskich, poniżej przesyłamy Państwu jego krótkie podsumowanie. 
 
Jednocześnie pragnę dodać, że Pracodawcy RP  przesłali przed kilkoma
godzinami informację, iż projekt Ustawy Antykryzysowej zostanie przekazany
do zaopiniowania dzisiaj dopiero w późnych godzinach wieczornych.
Po otrzymaniu projektu będziemy mogli podzielić się nim z Państwem.

https://lifescience.pl/covid-19/
mailto:fundacja@lifescience.pl
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Podumowanie

Spotkanie  klastrowe
20.03.2020

godzina 12:00-13:15

Potrzebne jest określenie obszarów problemowych, które są wspólne wszystkim branżom.
Mamy rodzaj „stanu wojennego”, należy „przerobić” gospodarkę i dostosować ją na porę, która
nas czeka. Przedsiębiorcy stoją przed potężnymi problemami. Rząd przeznacza środki na
wsparcie dużych firm, ponieważ zaburzenie łańcucha dostaw, spowoduje że najbardziej odczują
to MSP. Przedsiębiorcy określają potrzeby, a rząd możliwości. Pojawiają się już problemy z
płynnością i utrzymaniem miejsc pracy (np. w turystyce i transporcie, ale i innych branżach).
Wniosek o wstrzymanie składek ZUS (wstrzymanie/zawieszenie/odroczenie) oraz wstrzymanie
podatków lokalnych tak, aby kwoty z podatków w pierwszej kolejności zostały przez
pracodawców przeznaczone na wypłaty dla pracowników. Priorytetem jest utrzymanie miejsc
pracy, tam gdzie zostaną przerwane łańcuchy dostaw ponieważ firmy będą miały problemy z
zatrudnieniem pracowników ze względu na zaburzoną płynność finansową. Przedsiębiorcy -
uproszczenia wniosków do odroczenia składek na ZUS, uproszczenia wniosków do BGK

Klaster „Dolina Lotnicza” udostępnił pismo jakie zostało przesłane Pani Minister Emilewicz
(projekt został już rozesłany uczestnikom spotkania). Pismo przygotowane w imieniu wszystkich
klastrów do Ministerstwa powinno zawierać nie tylko postulaty o to co chcemy osiągnąć   jako
środowisko, ale również co oferujemy. Jakie my,   jako klastry, możemy zaproponować
rozwiązania. Czeka nas przestawienie gospodarki na inne myślenie. Powinniśmy być
środowiskiem, które wychodzi z propozycjami, w czym my możemy zaoferować pomoc –
jednocześnie przekazując swoje uwagi (pismo nie powinno zawierać jedynie postulatów o co
prosimy).
Firmy nawet te duże, mają problem z odnalezieniem się nowej sytuacji, czekają na potwierdzenie
rozwiązań rządowych, czy zostaną spełnione ich oczekiwania, czekają na wytyczne wykonawcze.
Mniej biurokracji.
Nie możemy zapomnieć o koordynatorach klastrów – problemem wkrótce zaczną być
projekty, których nie będzie dało się realizować, takie jak internacjonalizacja.

– Związek Klastry Polskie/Śląski Klaster Lotniczy
– Bydgoski Klaster Przemysłowy
– Klaster Logistyczno-Transportowy Północ Południe
– Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklinu
– Klaster  Dolina Lotnicza
– SA&AM Klaster
– Klaster Life Science
– Polska Grupa Motoryzacyjna
– Klaster  COP
– Klaster Obróbki Metali
– Klaster Zielona Chemia
– Śląski Klaster Lotniczy
– Związek Klastry Polskie
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Po spotkaniu:

Krzysztof Krystowski po otrzymaniu od Pracodawców RP rozsyła
uczestnikom dyskusji do zaopiniowania ustawę – czas, sobota
21/03/2020, do godz. 12:00
  przygotowanie pism do Minister Emilewicz i Premiera
Morawieckiego na temat chęci włączenia się klastrów do pomocy -
wysłanie pism najpóźniej w poniedziałek 23/03/2020
rozsyłamy do wszystkich „giełdę potrzeb i ofert” – od p.Kazimierza
Murzyna - Klaster Life Science
 przygotowujemy tabelę potrzeb pracowników i zapotrzebowania
na pracę
szukamy rozwiązań systemowych - postulaty powinny być w
imieniu wszystkich przedsiębiorców, którzy są w klastrach.
K.Błachowicz - przekazanie podsumowania ze spotkania, w
którym uczestniczyła Katarzyna /rzecznik MSP

Propozycja terminu  następnego spotkania:

Piątek 27.03. godzina 12:30


